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Předmluva

Velká Británie byla a je fascinující zemí. Ostrovní velmoc, kte-
rá v každém čase poutala pozornost, vyvolávala emoce, často 
udávala směr a rytmus světovým dějinám. Kanál La Manche 
není jen přírodní hranicí. Je i mentálním předělem, místem, kde 
končí a začíná specifi cké kulturní prostředí. Ani rychlé trajekty, 
ani unikátní tunel spojující pevninskou Evropu s ostrovní moc-
ností nedaly zaniknout britské jedinečnosti – ve všech možných 
významech tohoto slova. 

Někdejší koloniální velmoc, země, která dala světu obrovský 
kulturní, vědecký a politický odkaz – to je Velká Británie. Mo-
narchie neztrácející ani v překotné době rychlých změn a glo-
bálních zkratek svou jedinečnou identitu. Země Shakespeara, 
Beatles, Churchilla, fascinující a obdivované královské rodiny, 
země nejrůznějších fenoménů ve všech myslitelných odvětvích 
lidského konání. Vždy ale se značkou dráždivé exkluzivity, která 
je dána jednoduchou větou: „Born in the UK.“ 

Ač jsem studoval historii a Velká Británie patřila k těm čás-
tem světa, které mi byly blízké, a snažil jsem se jim porozu-
mět, nemohu a nechci se pasovat do role znalce. Jako turista 
jsem Británii opakovaně navštívil, měl jsem také příležitost 
absolvovat britskou pracovní cestu jako politik. To všech-
no je ale málo. Velkou Británii musí člověk prožít. A pokud 
o ní chce mluvit, či dokonce psát, potřebuje k tomu auten-
tickou zkušenost, všechny své smysly a bystrou, kritickou 
mysl bez předsudků. Zmíněnými předpoklady bezesporu 
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disponuje člověk, jehož knihu právě držíte v rukou – pan Milan 
Kocourek. 

Velká Británie se mu stala domovem po roce 1970, kdy by-
ly v jeho rodném Československu do země zadupány poslední 
zbytky svobodného žití. Británie se stala jeho součástí a on její. 
Zároveň si ovšem udržel jistý profesionální, novinářský odstup. 
Což je fascinující kombinace. Pohled zevnitř s podrobnou znalostí 
věci, zároveň ale optikou zahraničního zpravodaje, který přináší 
postřehy specifi cky pro českého čtenáře (anebo posluchače, je-
likož Milan Kocourek dlouhá léta vysílal jako redaktor českého 
vysílání BBC v londýnském Bush Housu). 

Kniha Milana Kocourka Nové britské obrázky je nejen velmi 
zábavná a čtivá, ale i nesmírně poučná pro pochopení Británie 
dneška. Té Británie, která nás, nezávisle na politickém postoji, 
svým brexitem dráždí a nutí k přemýšlení, k formulaci našeho 
názoru. Novinářský jazyk, bez příkras, patosu a politické korekt-
nosti, je ideálním prostředkem. Nevede nás k jedné pravdě, ale 
ukazuje nám obrazy. A z těch si sami můžeme poskládat před-
stavu o tom, kam na dějinné křižovatce Velká Británie zabočila 
a jak se jí po zvolené cestě jde. 

Přeji čtenářům radost ze čtení zajímavého díla, otevřenou 
mysl a potěšení z nalezených odpovědí. A Milanovi moc přeji, 
aby neztrácel chuť nám všem představovat Velkou Británii v její 
kouzelné rozmanitosti i v dalších svých knihách či reportážích. 
A sám si přeji, abych Milana Kocourka, člověka spojeného blízce 
s mým rodným Kolínem, opět brzy potkal a mohl mu naslouchat. 
Stojí to za to. Stejně jako číst jeho knihy. 

Vít Rakušan, 2021
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Úvodní slovo či dvě

Otvíráte volné pokračování Britských obrázků z roku 2007. Byla 
to moje prvotina se záznamem dojmů a zkušeností z prvních let 
ve Spojeném království. Od té doby se mnohé změnilo. Zvláště 
pokud jde o britskou politiku, kterou jsem ve skotském Dundee 
studoval stejně jako britskou ekonomiku a po dvou letech odbor-
né asistentury na univerzitách v Essexu a v Birminghamu pak 
téměř čtvrt století v českém vysílání BBC z Londýna tlumočil 
posluchačům ve vlastních příspěvcích i v příspěvcích kolegyň 
a kolegů. Mám rád dějiny. Vím, že britská minulost se nezměnila, 
ale značné změny zaznamenala interpretace britských dějin. 

Jeden příklad za všechny: Angličan Cecil John Rhodes (1853–
1902) se proslavil jako nekompromisní průkopník britského im-
perialismu. Mezi jiným měl ve své době pod kontrolou devadesát 
procent světové produkce diamantů a založil nadaci Rhodes scho-
larship, z níž má dodnes každým rokem užitek více než stovka 
studentů z bývalých britských kolonií (včetně USA) a Německa. 
Byly po něm pojmenovány Severní a Jižní Rhodesie a univerzita. 
Na jeho počest postavili několik památníků. Ale dnes je Cecil John 
Rhodes celou řadou neúnavných kritiků napadán jako rasista, 
jeho památníky jsou ničeny, sochy odstraňovány. Tohle je nové. 
To tady před padesáti lety, kdy jsem přicestoval do Británie jako 
student, nebylo. Určitě ne v dnešním rozsahu. 

Brexit představuje další radikální změnu, jejíž některé rysy 
tady probírám. Někdejší stoupenec Evropské unie Boris Johnson 
učinil na začátku kampaně pro referendum roku 2016 čelem 
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vzad, a stal se z něj čelný obránce britské suverenity a tvrdý 
kritik všech údajných i skutečných unijních neduhů. Dokonce 
to dopracoval na premiéra. 

Mám Londýn rád. Vzpomínky na procházky po londýnských 
ulicích s rodinou, přáteli a známými, jako byl třeba níže zmíněný 
dokumentarista Jan Kaplan, patří mezi ty nejkrásnější, i když 
zpočátku jsem Londýnu jako velkoměstu skoro vůbec nerozuměl. 

Zajímá mě i minulost české komunity v Království, vždyť mezi 
bratry a sestrami v Sokole Londýn jsem strávil hodně příjem-
ných chvil. O odboji za první a druhé světové války jsem vždy se 
zaujetím referoval v relacích BBC i později jako spolupracovník 
Radiožurnálu a České televize. Těmto námětům věnuji v této 
knize hodně kapitol. 

A miluji britské hrady a zámky, ty zde naleznete také. Impo-
nují mi především tím, že mnohé z nich obývají potomci jejich 
původních majitelů, kteří s nepředstíraným zápalem a láskou pe-
čují o jejich odkaz. Právě v britských hradech a zámcích, připadá 
mi, je možné krok za krokem sledovat obdivuhodnou minulost 
Britů, jejich aristokracie a monarchie. Jsem jejich upřímným 
obdivovatelem. 

Inspirací nejen pro mě jsou pak i některé britské osobnosti. 
Sir Nicholas Winton mi věnoval řadu rozhovorů a zapůsobil na 
mě mocně především jako typický příklad toho, čemu se anglic-
ky říká understatement. Jde o obdivuhodnou skromnost, opak 
vychloubačnosti, kterou mnohem častěji než Britové trpí třeba 
Američané nebo my Češi. Na nezištné zásluhy sira Nicholase 
by se zapomnělo, nebýt náhodného objevu jeho staré kartotéky 
hlavně židovských, ale nejen židovských dětí, které zachránil 
ještě před válkou před jistou záhubou. 

Podnětem pro sepsání této knížky mi bylo do značné míry 
také rozčarování z britské politiky. Zklamání začalo dlouho před 
pochybným, promiňte, když řeknu skoro fatálním rozhodnutím 
premiéra Davida Camerona vyhlásit referendum o otázce brit-
ského členství v Evropské unii. Moje zklamání britskou politikou 
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má kořeny už v debatě kolem poslaneckých náhrad, které před 
lety vyvolal list The Daily Telegraph odhalením kontroverzních 
výdajů mnoha britských poslanců hrazených z kapes poplatníků. 
Byla mezi nimi údržba vodního příkopu kolem zámku jednoho 
z majetných poslanců. Tehdy mi došlo, že někteří britští poslanci 
jsou stejně chamtiví a bezohlední jako jejich protějšky kdekoli 
jinde, včetně České republiky, USA nebo rozvojových zemí. 

Pod vlivem značného zklamání z britské politiky a z brexitu 
jsem se tak rozhodl aktualizovat Britské obrázky z úhlu nového 
pohledu, a to hned po sepsání životního příběhu husitského emi-
sara Pavla z Kravař, upáleného ve skotském St Andrews v roce 
1433. Skotsko je pro mě neustálou inspirací stejně jako Londýn, 
Walton on Thames v hrabství Surrey, kde jsem s rodinou dlouho 
žil, nebo Kolín na pohádkovém Labi, odkud pocházeli mí milo-
vaní rodiče. 

Kolín je v tomto kontextu obzvlášť důležitý. Nejen proto, že 
se do překrásného královského města, které založil Přemysl 
Otakar II., uchyluji jako do svého útočiště, stejně jako se sem 
uchýlil Jan Čapek ze Sán s husitskou jízdou po bitvě u Lipan. 
Rada města Kolína, stejně jako české ministerstvo zahraničí, mi 
poskytly grant na vydání zmíněného Kravařova životopisu, který 
vyšel před dvěma lety. A Rada města Kolína poskytla grant i na 
tuto knížku, za což jsem jejím členům neméně vděčný. 

Mé srdečné díky náleží dále kolínskému kamarádovi Petru 
Machovi, který se mnou procestoval Skotsko i Anglii a pečlivě 
fotografoval nejzajímavější místa a osobnosti. Vynikající spolužák 
z VŠE Saša Holínka mi pomohl překonat neznalost technických 
problémů. Omlouvám se mu za své nedostatečné znalosti české 
a anglické počítačové technologie vyplývající ze skutečnosti, že 
počítač považuji dodnes za (pouhý) psací stroj. Zároveň mu vyja-
dřuji tisíceré díky za hodiny, které se mnou strávil při trpělivém 
odstraňování mých gigantických (počítačových) mezer. 

Novinářským kolegům Janu Jůnovi a Janu Edlmanovi jsem 
neskonale vděčný za to, že kriticky přečetli první verzi rukopisu 
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a nabídli mi věcné připomínky. Zavázán jsem ministru vnitra 
Vítu Rakušanovi za jeho skvělou předmluvu a redaktoru Jiřímu 
Popiolkovi za vynikající výkon při úpravě rukopisu do souladu 
s pravidly českého pravopisu. Janu Kaplanovi, nyní už na pravdě 
Boží, jsem dodnes vděčný za jeho vyprávění při našich příjem-
ných procházkách Londýnem, během nichž jsem se od něj hodně 
naučil. Byl velkým znalcem Londýna, rád ho fotografoval a velmi 
poutavě o něm a o Londýňanech vyprávěl. 

Můj upřímný vděk patří i mé lásce Alence, která mě dopro-
vázela do Spojeného království, kde se nám narodila milovaná 
dcera a kde jsme prožili většinu života. Děkuji také všem, kte-
ré zde nejmenuji, ale kteří mi pomohli svými postřehy i radou. 
A samozřejmě jsem vděčný Vám, milá čtenářko nebo čtenáři, za 
to, že knížku otevíráte. Doufám, že Vás nezklamu. 

M. K., červenec 2021 
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Kapitola první

Začátky v Dundee

Kolébku jutového průmyslu, město Dundee na skotském jihový-
chodě, nazývají rodáci láskyplně Bonnie Dundee. Ve skotském 
nářečí bonnie lass to znamená půvabná dívka. Na podzim roku 
1969, kdy jsem tam přijel studovat, mi průmyslová část Dundee 
jako zvlášť půvabná nepřipadala. Všude domy v demolici nebo 
v žalostném stavu, zvláště ve východní části města – podobně 
jako v některých čtvrtích Londýna, které jsem znal už z dřívějška. 

Ale místní Skoti tehdy byli a dodnes jsou velmi milí lidé. Ju-
tový průmysl, který tam měl zlaté období v 19. století, tehdy 
právě dozpívával svou labutí píseň. Ve čtvrti hned vedle pečlivě 
udržovaných budov univerzity přespávali ošuntělí bezdomovci 
ve starých, čtyřpatrových činžácích připravených na demolici. 

Ty ponuré budovy už bez dodávek elektřiny lemovaly ulici 
Hawkhill, na které po setmění nabízely služby prodejné ženy. 
Místní trafi kant Bill měl místo skleněné výlohy dřevěné tabule, 
jelikož si nemohl dovolit pojistku, poté co mu skleněnou výlohu 
rozmlátili opilci. 

„Už půjdu brzy do důchodu, na pojistku nemám,“ vysvětloval 
těm, kdo se ho dotazovali. Hodný, drobný člověk to byl – pro-
dával cigarety, mléko a pečivo hlavně studentům. 

Do Dundee jsem s přítelkyní Alenkou z Holešovic přijel vlakem 
z Londýna se zbrusu novým kufrem. Ten jsme si museli koupit 
hned po přistání na letišti Heathrow, jelikož můj starý kufr se 
rozpadl během přepravy z Prahy v zavazadlovém prostoru letadla. 

Kocourek sazba 11.indd   17Kocourek sazba 11.indd   17 30.04.2022   23:53:2130.04.2022   23:53:21



18

Na koupi nového kufru padla celá suma ofi ciálně vyměněných pěti 
dolarů, které jsem z Prahy směl vyvézt. Tudíž do města juty jsme 
dorazili prakticky bez peněz. Skotský kamarád Frazer, u kterého 
jsme pár týdnů přespávali, mi ale bez váhání půjčil padesát liber 
pro náš začátek v Bonnie Dundee. 

Hned jsme si začali hledat práci. To se nám bohudíky zdařilo 
na první pokus. Jeden Skot inzeroval v místních novinách The 
Dundee Courier na dva týdny job zvaný beating, totiž nahánění 
koroptví myslivcům pod fl intu na nedaleké vysočině s ubytová-
ním ve studentském hostelu. Oba s přítelkyní jsme se nechali 
najmout a druhý den jsme začali speciálně vyrobenými holemi 
podle pokynů myslivců mlátit do nízkých porostů v zalesněném 
údolí Glenisla Valley. 

Zprvu jsme měli trochu obavy „o kejhák“, ale myslivci byli 
ohleduplní a stříleli skutečně jen vzhůru na koroptve, které jim 
roztomilí psi přinášeli v zubech k noze. Bylo nám povražděných 
opeřenců líto, ale celé dva týdny to byl náš vítaný zdroj příjmu. 
Po návratu do Dundee jsem Frazerovi padesátku se srdečnými 
díky vrátil, a ještě nám dost peněz zbylo. 

Frazer bydlel se svou přítelkyní Margaretou v univerzitním 
bytě ve dvě stě let starém domě pro manželské studentské páry. 
Platili nájemné jednu libru týdně za byt o třech pokojích s ku-
chyní. V každé místnosti byl krb, v kuchyni pak sporák. My jsme 
si brzy sehnali pokoj s kuchyní v soukromém bytě ve starém 
domě na kopci nad městem, v ulici zvané Baldovan Terrace. Ten 
podnájem ale stál tři libry týdně, kuchyň pak byla společná pro 
další dva nájemníky. 

Studentský život v Dundee byl skvělý a veselý, strávený ve 
zdraví a spokojenosti při výdělečné činnosti a studiu. Malé sti-
pendium jsem dostal od charitativní organizace Aid for European 
Refugees až ve druhém roce studia (ze tří), takže vydělávat si 
při studiu bylo nutné. Moji britští spolužáci si přivydělávat ne-
museli, jelikož jejich školné hradil školský úřad v místě jejich 
bydliště, a mnozí pobírali také stipendia. (Povinné školné na 
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hlavu každého studenta zavedla až labouristická vláda Tonyho 
Blaira o mnoho let později.) 

Dundee je tradičně městem tří  jéček zvaných „džej“: Jute, Jam 
and Journalism. Zpracováním juty dovážené do místního pří-
stavu z Indie bylo město proslulé už od začátku průmyslové 
revoluce v 18. století. V 19. století nastal obrovský rozmach 
tohoto odvětví, zvláště v období kolem americké občanské války, 
kdy se mnohým z místních šedesáti dvou továren zvaných  ju-
te mills podařilo získat velké zakázky na pytlovinu a matrace 
z USA.   Jute mills v Dundee zaměstnávaly tehdy na 50 000 pra-
covníků. Tento stav a s ním i prosperita se pak udržely až do 
začátku dvacátého století, kdy Dundee nedokázalo zareago-
vat na konkurenci z indické Kalkaty a zpracování juty začalo 
upadat; společně s ním i zaměstnanost a prosperita, tisíce lidí 
přišly o práci. 

Jam, tedy džem, v Dundee vyrábí spousta potravinářských 
fi rem. A co se týče třetího „J“ – žurnalistikou se ve městě uživí 
také dost lidí. Od roku 1905 tam funguje gigantická fi rma DC 
Thomson and Son, která vydává mnoho desítek titulů novin 
a časopisů včetně komiksů jako Dandy a Beano. Těchto titulů 
se každoročně prodá na dvě stě milionů výtisků. 

Po druhé světové válce byla nezaměstnanost nejen v Dundee 
hodně vysoká a britská labouristická vláda proto zavedla zákony, 
jež pomocí daňových úlev přivábily do oblastí s obzvlášť vysokou 
nezaměstnaností cizí, především americké fi rmy. V Dundee zalo-
žily své pobočky americké fi rmy jako továrna na hodinky Timex 
nebo National Cash Register – NCR, výroba pokladen a sejfů. 

Několik týdnů jsme si na podzim 1969 přivydělávali po večerech 
mytím sklenic v baru studentského klubu za hodinovou mzdu 
dva šilinky a několik pencí. Pak si Alenka našla práci na plný 
úvazek v továrně Timex. Tam pobírala deset liber za čtyřicet 
dvě hodiny týdně. 
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V Timexu ale nepobyla dlouho. Mně se totiž zdařilo získat 
funkci pomocného učitele ruštiny na místním gymnáziu, Harris 
Academy, kde jsem za deset hodin výuky týdně dostával patnáct 
liber. Takže nám rázem bylo veseleji: Alenka se mohla ucházet 
o přijetí na denní studium na místní Komerční akademii. Byla 
přijata bez problému a brzy jsme si mohli dovolit koupit první 
auto, minivan Austin. A v první jarní den roku 1970 nás reve-
rend Norman Orr v univerzitní kapli oddal. Byl to šťastný den, 
ale chyběli nám rodiče – skoupý komunistický režim jim odmítl 
vystavit výjezdní doložku. 

Skotsko je krásná země a brzy jsme si ji zamilovali. Skoti jsou 
hrdý národ, který měl v devatenáctém století pět univerzit, za-
tímco v Anglii byly jen dvě – v Oxfordu a v Cambridgi. Zároveň 
jsou Skotové velmi pohostinní a jejich zvykem je co na srdci, to na 
jazyku. Když se můj spolužák Douglas v prvním ročníku univerzi-
ty zaposlouchal do angličtiny vycházející z mých úst, s výrazným 
cizineckým přízvukem, poznamenal: „Když tě poslouchám, nejsi 
ani ze severu, ani z jihu, východu nebo západu, ale ze zatraceně 
daleka, viď?“ Tož jsem přiznal barvu. Když jsem mu položil 
starou známou otázku, která zajímá nás všechny, totiž co Sko-
tové nosí pod svou kilt (nikoli pod sukní, to se hned každý Skot 
urazí), Douglas odpověděl: „Při útoku na nepřátelskou vesnici 
neplýtváme časem,“ a nezbednicky se zašklebil. 

Douglas se stal jedním z našich přátel. Stejně jako pan Ale-
xander Green, který se o mně dozvěděl od svého kamaráda 
učitele na Harrisově akademii, a zeptal se mě také, zda bych ho 
učil češtinu. Dopisoval si anglicky s jedním studentem z Hrad-
ce Králové a chtěl se naučit jeho mateřštinu, protože dopisy od 
něj byly psány velice špatnou angličtinou. Zájem pana Greena, 
majitele aukční síně v nedalekém Ladybanku, o češtinu mě za-
ujal do té míry, že jsem mu nabídl hodiny zdarma. Jemu se to 
ale nezdálo a trval na mé odměně v naturáliích. Takže mi na 
hodiny češtiny nosil skotskou whisky. Té jsme pak měli doma 
dost i pro jiné hosty. 
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